
Z dnešního evangelia: 
 

   Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony 

jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou 

navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi 

je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže 

vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“   (Jan 10, 27-30) 

 

 

   V desáté kapitole evangelia podle Jana Ježíš nejprve 

vyslovuje podobenství o dobrém pastýři a ovčinci (1-6), 

potom (7-18) sám sebe nazývá „dobrým pastýřem“ (14). 

Dnešní text z evangelia je částí dialogu Ježíše s Židy. 

Rozhovor navazuje na symbol pastýře. Pravděpodobně 

Ježíšovi posluchači interpretovali tento symbol jako 

mesiášský. Ptají se, je-li Ježíš Kristem – Božím 

pomazaným. Mesiášskou hodnost Ježíše byli tedy Židi 

schopni přijmout. Byl však jimi odmítnut, protože se 

nechtěl omezit jejich představami, týkající se osoby Krista, 

tj. Mesiáše. Proto ho obžalovali z rouhání a chtěli 

ukamenovat. Ježíš oznamuje také svou jednotu s Otcem. 

Neříká, že jsou jedna osoba, ale že jsou jedno. Svědčí  

o tom střední rod číslovky („jedno“ a ne „jeden“). Tuto 

větu Židé pochopili jako povyšování se a srovnávání 

s Bohem. Ježíš se odvolává ke slovům žalmu 82,6 a taky 

na pravdu, že je posvěcený a poslaný Otcem. Těmito 

způsoby obhajuje své právo považovat se za Boha. 
                                              (Pramen: komentář k evangeliu) 

Modlitby 
 

   Bože, ty nás obdarováváš, abychom se my 

obdarovávali navzájem. Dej, ať kolem svých bližních 

nechodím jako slepý – ani kolem slabých, pohrdaných,  

o které se nikdo nestará. Smíme ti sloužit všichni 

společně. Dej, ať začnu svou prací a svým chápáním, aby 

se tvůj svět stal lidštějším. Dej, ať naše práce a námaha 

přivedou tvé vykoupení každý den blíže k naplnění. 

Vezmi mě do svých služeb. Amen. 
 

 

     

   Bože, Tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou 

po spáse duší a posiloval ho, aby svou věrnost potvrdil 

mučednickou smrtí; na jeho přímluvu pomáhej 

biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou 

službu, a lid, který jsi jim svěřil, posiluj, ať ochotně 

kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou. Prosíme  

o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 

neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije  

a kraluje po všechny věky věků. Amen 
 

 

 
 

Myšlenky pro život 
 

 Bůh po nás chce milosrdné srdce, nikoliv děravou 

paměť! (T. Halík) 

 Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně. 
(Lichtenberg) 

 Dar od špatného člověka není žádným ziskem. 

(Euripides) 

 I ten nejnepatrnější člověk má svou historii, která je 

podstatně zajímavější a poučnější než historie mnoha 

slavných lidí, kterou pro veřejnost vždy účelově 

upravují. (Becher) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
Lovosice 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v týdnu: 

 Příprava na biřmování – Po 22.4.2013 v 18.30 hod. 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod. na faře (mše sv. 

bude v kostele) 

 Křesťanské rozhovory – St 24.4.2013 v 18.30 hod. 

 

Odpověď k žalmu – neděle 21.4.2013 
 

 

 

 

 
 

„Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Pá - 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.   

  Ne - 9.00 hod. 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny v příštím týdnu: 

Lukavec 23.4.2013 – v 15.00 hod. 

Velemín  27.4.2013 – zrušena  

VÁCLAVČ.16(2013) 

21.4.2013  

4. neděle velikonoční 
(Dobrého Pastýře) 



 

Některé památky v týdnu 
 

23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka, hlavního patrona 

pražské arcidiecéze, patrona Polska 
 

   Sv. Vojtěch se narodil na hradě Libici asi roku 956, 

dle některých pramenů o tři roky dříve, a to jako pátý 

syn Střezislavy. Pocházel z rodu Slavníkovců. Po devíti 

letech studia v Magdeburku se s biřmovacím jménem 

Adalbert vrátil do Prahy. Po smrti biskupa Dětmara 

nastoupil na jeho místo a marně usiloval o odstranění 

dobových zlořádů. Znepřátelil si tím mnohé šlechtice  

i část kněží. Pro neposlušnost lidu chtěl dvakrát složit 

úřad, až nakonec se odebral do kláštera v Římě. Když 

při jeho návratu ho lid již předem odmítl, odešel tedy  

k pohanským Prusům. Ti jej na Romovském poli 

probodli sedmi oštěpy a jeho hlavu narazili na kůl. Bylo 

mu asi 41 let. Polský panovník Boleslav Chrabrý 

Vojtěchovo tělo získal a pochoval v Hnězdně. Papež 

Silvestr II. tam u jeho hrobu založil r. 1000 

arcibiskupské sídlo. Stalo se tak na Boleslavovo přání  

a pod patronací císaře Otty III.. Prvním arcibiskupem se 

tam stal Vojtěchův bratr Radim, řeholním jménem 

Gaudencius. Téhož roku císař Vojtěchův hrob navštívil 

a vyžádal si jeho relikvii pro kostel Vojtěcha a Pavlína 

v Římě, který je dnes zasvěcen apoštolu sv. 

Bartoloměji. Silvestrem II. byl Vojtěch svatořečen již 

dva roky po své mučednické smrti. 

   K úctě sv. Vojtěcha v Polsku, Německu a Římě se 

přidaly i Čechy. Jejich panovník Břetislav I. však příliš 

svérázným způsobem. Při vojenské výpravě v roce 1039 

ukořistil tělesné ostatky sv. Vojtěcha a dopravil je do 

Prahy. Podle Kosmova svědectví byly ostatky uloženy  

i s ostatky pěti bratrů v rotundě sv. Víta do r. 1060 a pak 

je Vratislav II. umístil ve zvláštní kapli. 
 

Další památky: 

24. dubna – nezávazná pam. sv. Jiří, mučedníka a také 

nez. pam. sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 

25. dubna – svátek  sv. Marka,  evangelisty 

28. dubna - 5. neděle velikonoční  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 21.4.2013 – v 9.00 hod. Za † Margitu Honesovou 

                          v Sulejovicích v 15.00 – Za Boží 

požehnání pro doktora Březovského 

St 24.4.2013 – Za Boží požehnání pro kmotra a kmotru 

Kudrmanovy 

Pá 26.4.2013 – Za † rodiče Královy 

Ne 28.4.2013 – v 9.00 hod. Za paní Jančíkovou a za 

požehnání pro její rodinu  

              v Sulejovicích v 10.30 – Poděkování za dar zdraví  
 

 

        Jak to bylo se mnou? 
 

   Dovolte, abych se s vámi rozdělil o svědectví povolání. 

Děkuji Pánu Bohu za ten veliký dar. 

   Když jsem byl v posledním ročníku střední školy, uslyšel 

jsem od svého faráře Henryka: "Vidím v tobě povolání ke 

kněžství." Ale já jsem se rozhodl pro studium na 

Ekonomické univerzitě v Krakowě. Nepodařilo se mi to. 

Nastoupil jsem na jinou vysokou školu ekonomického 

směru. Po dvou měsících studia jsem věděl, že to nebyla 

správná volba. Napadlo mě, že bych mohl poslechnout 

svého pana faráře a požádat o přijetí do semináře  

v pozdějším termínu. Otec biskup a rektor semináře byli 

toho názoru, že už je pozdě. Pokud volání po kněžství je 

pevné, opravdové, můžu se přihlásit na přijímací zkoušky 

na jaře příštího roku. 

   Zůstal jsem u rodičů, pomáhal jim ve všem potřebném, 

ale pořád jsem hledal jiná řešení: Pokusil jsem se stát 

policistou. U zkoušek v Krakowě jsem neuspěl. Chtěl jsem 

se stát vojákem z povolání. Při složitém přijímacím řízení 

vyšetřovali zdravotní stav. Vše v pořádku. Až na jednu 

věc: Tlak krve vždycky spíš normální až nízký najednou 

vylétl pěkně vysoko. "Je nám líto, kvůli tlaku vás přijmout 

nemůžeme."  

   Pokusil jsem se studovat na další ekonomické škole. 

Formality vyřízené, poplatky školného zaplacené. Brzy na 

jaře jsem dostal dopis z vojenské správy: Povolávali mě  

k prezenční vojenské službě. Dilema: vojna nebo seminář? 

Vzpomněl jsem si na podzimní rozhovor s otcem biskupem  

a pochopil jsem, že myšlenka na kněžství přece nemůže být 

bezvýznamná! Pan podplukovník na vojenské správě přijal 

moje rozhodnutí s klidem a s pochopením. 

   A tak jsem 17. září roku 1998 odpoledne otevřel bránu 

Rzeszowského semináře. Celých sedm následujících let - 

šest let studia v semináři a rok praxe na farnosti - jsem se 

připravoval, ale také často ptal, jestli je to opravdu ta cesta, 

kterou pro mě Bůh připravil. 

   Potkal jsem mnoho kněží, farářů, kteří pro mne udělali 

mnoho dobrého. Otcové Henryk a Stanisław, faráři  

z Kamionki, mého rodiště, mě formovali. Otec Kazimír,  

u něhož jsem praktikoval po pátém roce studia, rozptyloval 

mou nejistotu: "Každý člověk má problémy, i kněz. Neboj 

se být knězem." Když se dívám zpátky, napadá mě: Já jsem 

hledal, Bůh mi trpělivě ukazoval cestu a čekal na moje 

rozhodnutí.  

   Když už mi Bůh daroval svátost kněžství, poslal mě 

prostřednictvím mého řešovského otce biskupa Kazimíra 

na tři roky do farnosti Godowa. Na další farnosti jsem 

potkal P. Stanislawa Szeligu. Navštívil nás několikrát jeho 

rodný bratr P. Józef, kterého dobře znáte. Vyprávěl  

o situaci v litoměřické diecézi. Uvědomil jsem si, že před 

kněžským svěcením jsem slíbil otevřenost k potřebám 

misií a tehdy zrovna byl v Polsku otec kardinál Vlk a prosil 

o pomoc.  

   Ptal jsem se znovu Pána Boha, jestli tato cesta je pro mě. 

Jestli jsem to já, kdo může s vděčností přinést dar za misii  

a mučednictví svatého Vojtěcha. V červenci roku 2010 

zbývaly už jen dvě otázky: Zda mě můj řešovský otec 

biskup Kazimír Górny uvolní a jestli mě litoměřický otec 

biskup Jan Baxant přijme?        (Váš farář  P. Roman Depa) 

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

36. Lze logicky odvodit, že Bůh je trojjediný? 
Nikoliv. Boží trojjedinost je tajemství. O Bohu ve třech 

osobách víme jenom díky Ježíši Kristu. 

Lidé nedokážou odhalit tajemství Boží trojice prostředky 

vlastního rozumu. Pokud však přijmou Boží zjevení 

v Ježíši Kristu, poznávají racionální důvody tohoto 

tajemství. Kdyby Bůh byl sám a osamělý, nemohl by 

milovat od věčnosti. Osvíceni Ježíšem, objevujeme už ve 

Starém Zákoně, ba dokonce v celém stvoření stopy Boží 

Trojice. 
 


